
ROVE

Utilizavimas
Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva (Z01Z/19/ES) buvo  priimta sie-
kiant perdirbti gaminius naudojant geriausius prieinamus atkūrimo ir perdirbimo 
metodus, ir taip kuo labiau sumažinti poveikį aplinkai, apdoroti visas kenksmin-
gas medžiagas ir išvengti sąvartyno didėjimo.

Šis gaminys priskiriamas elektros arba elektroninei įrangai, todėl užtikrinkite, kad, pasi-
baigus jo tinkamumo naudoti laikui, jis būtų tinkamai pašalintas, laikantis vietinio valdžios 
institucijų reikalavimų.  Šis  gaminys  NEGALI būti šalinamas kartu su buitinėmis atlieko-
mis.

Garantija
Tinkamai pagal šiame vadove išdėstytus reikalavimus naudojamam gaminiui taikoma ga-
rantija bet kokiems gamybos defektams. Garantija netaikoma atsitiktinei žalai. Garantinis 
laikotarpis yra 12 mėnesių nuo pirkimo dienos. Jeigu garantiniu laikotarpiu naudojant prie-
taisą kilo problemų, kreipkitės j savo mažmenininką, kad jis apžiūrėtų garintuvą, ir, jei yra 
gamybos defektas, pateikite jam pretenziją. Tokiu atveju bus reikalaujama pirkimo įrody-
mo, taigi labai svarbu, kad kartu su šiuo vadovu išsaugotumėte ir pirkimo čekį.

Talpykloje po naudojimo paliktas neišvalytas koroziją sukeliantis aliejus, pavyzdžiui, „Citro-
nella“, gali pažeisti prietaisą. Tokiam pažeidimui garantija netaikoma. Aromaterapinj garin-
tuvą valykite kiekvieną kartą jį panaudoję.

Aromaterapinis garintuvas 
su Nano-mist technologija
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Turinys

Apie „ROVE“ 
Aromaterapinis kelioninio garintuvo „Rove Aroma“  kvapas keliauja tiesiogiai iš buteliu-
ko. Išsirink savo mėgstamiausią kvapą ir naudok be vandens. Labai lengva naudoti, labai 
patogus ir kompaktiškas. Puikus kiekvienai erdvei, kai norisi kvapnios erdvės ir aromote-
ramijos.

-  Pakrautas naudojamas 30valandų

-  Naudojamas be vandens

-  „Nano-mist“ technologija

-  Garso reguliavimas

-  Kompaktiškas dydis, puikiai tinka kelionėms, sportui, ofisams, namams

-  Esencijos arba aliejus naudojamas 5ml, 10ml ir 15ml butelų talpuose

Sveikiname įsigijus aromaterapinį garintuvą „madebyzenTM ROVE“. Išsaugokite šį vadovą, 
kad ateityje galėtumėte juo pasinaudoti prireikus informacijos ir prietaiso priežiūrai atlikti.

Savybės ir funkcijos
-  Skirtas kelionėms ir kompaktiškas

-  Pagamintas iš aliuminio

-  Patogu naudoti  5ml, 10ml and 15ml buteliukus

-  Minkštai spaudžiami mygtukai

-  Tylus darbo režimas

-  Automatinis išjungimas po 4 darbo valandų

-  Lengvas naudojimas ir valymas

Platintojas
UAB Kvapų namai. Popieriaus g. 15, Vilnius.
+37067580687  /  klausimai@aromata.lt  /  www.kvapunamai.lt

Problema Galima priežastis Sprendimas

Prietaisas 
neįsijungia

Prietaisas išsikrovė, jį reikia 
pakrauti

Prijunkite laidą tam kad pakrauti 
įrenginį. Įjungimo mygtukas 
mirksės, vyks krovimasis.

Maitinimo laidas galimai nesujung-
tas tinkamai Atjungti laidą ir vėl iš naujo sujungti

Negalima uždėti ir 
sujungti garintuvo 
viršutinės dalies 
ir pagrindinio 
korpuso

Jeigu aliejaus buteliukas netinka-
mai įstatytas į garintuvo viršutinę 
dalį, tuomet negalima uždaryti 
garintuvo, jeigu nėra buteliuko.

Švelniai pakelti  ir spustelti garintu-
vo pipetę arčiau buteliuko, įsitikinti, 
kad ji tiesi ir teisingai įstatytą.

Garintuvo viršutinė dalis ir 
bendra korpuso dalis nesusijungia, 
strėlytės nėra vietoje bendroje 
linijoje.

Švelniai pakelti  ir spustelti garin-
tuvo pipetę arčiau buteliuko, kad 
buteliukas būtų teisingai įstatytas.
Tuomet nuroyta instrukcijoje ben-
droje, kaip turi sutapti strėlytės.

Aliejaus 
pralaidumas

Netinkamai užsuktas aliejaus 
buteliukas

Patikrinti ar tinkamai įstatymas 
aliejaus buteliukas į garintuvo 
viršutinį korpusą.

Garintuvas buvo apverstas arba 
pasviręs

Nurodyta bendroje instrukcijoje, 
kaip reikia teisingai pastatyti 
garintuvą

Nėra apsauginio žiedo
Nurodyta bendroje instrukcijoje, 
kaip pažiūrėti ar yra apsaugos 
žiedas

Užsiuodžia 
susimaišę kvapai

Jeigu kvapas yra sumaišytas ir 
skiriasi  nuo esančio aliejaus buteli-
uke, vadinasi yra užsilikusi aliejaus 
dalis garintuvo galvutėje

Reikalingas papildomas papildomas 
išvalymas garintuvo viršutinio 
korpuso

Garintuvui veikiant 
nesimato dulksnos

Priklauso nuo aliejaus rūšies ir 
skysčio tirštumo

Jeigu negalima matyti vizualiai 
dunksnos, ji vistiek bus jaučiama 
ir kvapas liks erdvėje. Kadangi 
dulksna priklauso ir nuo aliejaus 
sudėties, jeigu labai aliejus tirštas, 
gali nesimatyti, bet kvapo neįtakoja

Gedimų paieška ir šalinimas



1 Dangtelis
2 USB jungtis
3 Garintuvo korpusas
4 Laiko mygtukas
5 Laiko nustatymas
6 Dulksną reguliuojantis mygtukas
7 Intensyvi dulksna
8 Buteliukas
9 Garintuvo galva
10 USB jungtis
11 Jungtukas 
12 Apsaugos žiedas
13 Aliejaus vamzdeliai 
14 Atomaizerio prijungėja
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6. Atkreipti dėmesį, kai paliekate įjungtą garintuvą patalpoje ar nėra žmonių, kurie yra aler-
giški kvapui.
7. Aromaterapinį garintuvą neturėtų naudoti, ribotų fizinių, jutiminių ar protinių galimybių 
asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.
8. Nenaudojams aromaterapinis garintuvas turi būti švarus ir sausas. Vandens talpykloje 
ilgesniam laikui nepaliite vandens arba aliejaus. 
9. Niekuomet nebandykite savarankiskai išardyti arba taisyti gaminio, nes tai anuliuos ga-
rantiją ir sukels elektros smūgio pavojų. Nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo ir kreipkitės 
į pardavėją. 
10. Jeigu atsirado nenormalaus veikimo požymiai, pastebėjote dūmus, pajutote nemalonų 
kvapą,  ar išgirdote triukšmą, nedelsdami liaukites naudoję garintuvą. 
11. Prižiūrėkite garintuvą taip, kad nepažeitumėte, nes priešingu atveju, garantija nebus 
taikoma. 
12. Niekada negalima garintuvo krauti, kai jis yra veikimo funkcijoje.
13. Visada pakraukite pirma, prieš naudojant.
14. Niekada negalima liesti garintuvo su šlapiomis rankomis.
15. Negali naudoti jokių cheminių medžiagų negalima naudoti indų plovimo skyčio.
16. Visuomet naudokite kambario temparatūros vandenį. Vanduo turi būti šviežias ir švarus.

1. Nuimkite 
viršutinę dalį kor-
puso nuo bendros 
dalies.

1. Visas veikimas 
prasideda nuo ga-
rintuvo viršuti-
nės dalies. Reikia 
paspausti viršuje 
mygtuką ir atsi-
darys.

2. Nuimkite viduje 
esantį tuščią bu-
teliuką ir uždėkite 
savo buteliuką su 
aliejimi. Išsirinkite 
aliejų, kuris jums 
patinka ir naudoki-
te prietaiso pagal-
ba sukurdami kva-
pus erdvėje.

5. Įdėkite garintu-
vo viršutinę dalį į 
garintuvo bendrą 
korpusą.

6. Kai garintuvas 
veikia negalima jo 
vartyti, negalima 
palenkti, negalima 
paguldyti, tik pil-
nas pastatymas.

3. Patalpinti ga-
rintuve galima  tik 
spacialaus dydžio 
buteliukus su alie-
jumis su 5ml, 10ml 
and 15ml talpos. 
Buteliukas turi būti 
visada vertikalioje 
pozicijoje. Nes kitu 
atveju gali išlašėti

4. Įdėti garintuvo 
kaušelį ant bute-
liuko ir pasukti.

2. Atsukite aliejaus 
buteliuką nuo 
kamštelio

3. Pripilkite puse 
buteliuko 75% kon-
centruoto alkoholio.  
Įjunkite  minima-
liu režimu 10 min , 
maksimaliu - iki 1 h.

4. Nuimkite 
išpilkite alkoholį ir 
iššluostykite, bei 
palikite išdžiūti

Techninės specifikacijos
• Modelio pavadinimas: Rove Aroma Atomiser
• Modelio numeris: EW10005A 
• Matmenys: 69 x 120 mm
• Įėjimo įtampa: DC 5V (3.7V L) 
• Galia: 5W
 • Adaptorius: 5V/1A USB 
• Aliejaus buteliukas: 5ml/10ml/15ml
• Veikimo Laikas: 15-30 val.

Naudojimas
Svarbios pastabos prieš naudojant: 
1. Garintuvas Rove visada naudojamas su USB jungtimi. Pakrovimas galimas 5V/1A jungti-
mi. Taip pat galima naudoti su 5V/1A jungtimi.
2. Garintuvas Rove negali būti pakraunamas kitu įrenginiu. Pastaba, netinka Rove krauti su 
7V baterija, reikalinga 12V baterija, kuri bus įdėta.
3. Padėkite aromaterapinį garintuvą ant lygaus paviršiaus bent 60 cm atstumu nuo grindų 
ir bent 10 cm nuo sienos. NESTATYKITE  garintuvumo ant medinių arba poliruotų baldų. 
Nes drėgmė gali juos apgadinti.
4. Visuomet išjunkite aromaterapinį garintuvą iš maitinimo tinklo, kai jį valote arba pilate 
vandenį. Visuomet naudokite pridedamą maitinimo adapterį. Įsitikinkite, kad laidas pritvir-
tintas taip, jog niekas neužkliūtų.Pažeistą maitinimo adapterį būtina pakeisti tinkamu.
5. Garintuvą reikia laikyti vaikams ir augintiniams nepasiekiamoje vietoje, kad jie nesusi-
žeistų. Vaikai visą laiką turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su prietaisu. 

Visada siūlome prieš išvalant garintuvą sunaudoti visą turimą eterinio aliejaus turinį ir tada 
atlikti valymo darbus. 
Niekada negalima naudoti stipresnio spirito negu 75%, nes gali pakenkti įrenginiui. Alko-
cholis yra pavojinga medžiaga, todėl jį naudoti galima tik gerai išvėdintoje patalpoje, kad 
nekiltų gaisro rizika.
-  Nenaudojamą garintuvą visada palikite išvalytą ir sausą.

-  Niekada nepalikite įrenginyje aliejaus likučių ir neišvalyto Rove garintuvo ilgesniam laiko 
tarpui. Visada nuimkite garintuvo viršutinę dalį ir padėkite atskirai nuo korpuso.

-  Kai garintuvas valomas, visada įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas iš elektros tiekimo 
lizdo. Įsitikinkite, kad garintuve nėra aliejaus likučių. Švaria servetėle nusausinkite ir išva-
lykite garintuvo detales.  

Prietaiso priežiūra
Prieš valantant garintuvą ROVE  visada įsitikinkite ar išjungtas.

Garintuvo įjungimui paspauskite . Įsijungus aktyvuosis žemas intensyvumas. 

Paspaudus  dar kartą aktyvuosis vidutinis intensyvumas

Paspaudus  dar kartą aktyvuosis aukštas intensyvumas

Paspaudus  dar kartą prietaisas išsijungs

Kvapo intensyvumas

Paspaudus  nustatomas 30 min. veikimas

Paspaudus  dar kartą nustatomas 60 min. veikimas

Paspaudus  dar kartą nustatomas 90 min. veikimas

Pastaba: garintuvas išsijungia automatiškai po 4 valandų veikimo trukmės.

Laiko pasirinkimas

1. Tiesiog nuimkite 
viršutinę dalį

1. Viena krovimo jungtis turi būti įvesta į garintuvą. 2. Kita dalis į įrenginį, kuris yra maiti-
nimo šaltinis. 3. Galima prijungti ir prie rozetės jungiklio.

2. Lengvai išsitrau-
kia pipetės dalis

3. nusiima apsau-
ginis žiedas

4. Galima naudoti 
ir įstatyti nauja 
automaizerį, jeigu 
norite pakeisti 
prieš tai buvusį

Automaizerio keitimas

Krovimas

Valdymas mygtuku
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